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Ogłoszenie 

 

Przed Sądem Rejonowym w Ropczycach Wydziałem I Cywilnym, pod sygn. akt I Ns 

132/19, toczy się postępowanie z wniosku Jerzego Daniela z udziałem Michelle Katherine 

Daniel, Audrey Daniel Lusher, Czesława Daniela, Davida Michaela Daniela, Matthew 

Walter Daniela, Henryka Biry, Agaty Kozek, Ewy Kozek, Marii Kozek o stwierdzenie, że 

z mocy prawa przez uwłaszczenie, Władysław Daniel s. Franciszka i Marii oraz Helena 

Daniel c. Józefa i Antoniny, stali się z dniem 4 listopada 1971 r., na zasadzie wspólności 

majątkowej małżeńskiej, właścicielami: 

 - nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 840 o pow. 0,8227 ha, nr 

886 o pow. 0,1504 ha, położone w Sielcu, 

- udziału 17/24 w prawie własności nieruchomości oznaczonej jako działka 

ewidencyjna nr 863 o pow. 0,3230 ha, położonej w Sielcu.   

Działka ewidencyjna nr 840 powstała z pgr 559 i pgr 560, obj. Lwh 210 zamkniętym. 

Działka ewidencyjna nr 886 powstała z pgr 558, obj. Lwh 210 zamkniętym. Działka 

ewidencyjna nr 863 powstała z pgr 592/2, obj. KW nr RZ1R/00004379/5.  W wyniku 

modernizacji gruntów działki zmieniły także swoją powierzchnię: działka nr 840 z 0,87 ha 

na 0,8227 ha, działka nr 863 z 0,32 ha na 0,3230 ha, działka nr 886 z 0,14 ha na 0,1504 ha. 

W dniu 13 czerwca 1969 roku został sporządzony protokół stwierdzenia stanu władania 

gruntami oznaczony jako nr 321. W dokumencie tym jako posiadacz widnieje Władysław 

Daniel tytułem spadkobrania po ojcu. Numery działek zostały, na skutek zmian 

administracyjnych granic obrębu miasta Sędziszowa Małopolskiego, zmienione i włączone 

do miejscowości Sielec. Działka nr 1060 otrzymała nr 840, działka nr 1109 otrzymała nr 

886, a działka nr 1084 otrzymała nr 863. 

 Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych aby w terminie 3 miesięcy od daty 

opublikowania ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili się w Sądzie 

Rejonowym w Ropczycach I Wydziale Cywilnym 39-100 Ropczyce, 

ul. Słowackiego 7 i wykazali swe prawa do nieruchomości gdyż w przeciwnym wypadku 

ich udział w postępowaniu może zostać pominięty, a sąd stwierdzi uwłaszczenie, o ile 

zostanie ono udowodnione.” 

 

 

 


